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 Myntfotens aterstallande.
 Av David Davidson.

 Vid varldskrigets utbrott hade varldens myntfotsforhallanden ernatt
 en enhetlighet som aldrig forr forefunnits. De fiesta lander hade effektiv
 guldmyntfot, d. v. s. i dessa lander kunde guld fritt och obehindrat forvandlas
 till penningar och penningar lika fritt och obehindrat forvandlas till guld
 efter pa forhand faststallda fixa normer. Av de lander, som icke hade
 denna myntfot, tillampade atskilliga en sadan penningpolitik, att deras
 penningars varde stod i ett fixt vardefdrhallande till penningarna i guld-
 myntfotslander. Denna sistnamnda >myntfot,, gold-exchange-standard
 kallad (en benimning som, i brist pa lamplig svensk term, i det foljande
 anvandes), fdrekom i skilda former, i det att till det yttre den forut-
 varande myntfoten kvarstod: ett silvermyntsland hade fortfarande silver-
 mynt sasom huvudmynt i sin r6relse, ett pappersmyntfotsland oinlosligt
 pappersmynt. Men myntfoten, normen for penningens varde, var i sjalva
 verket andrad.

 I sin fullt rena typ karakteriseras gold-exchange-standard av foljande
 egenskaper. Guldet spelar ej nagon direkt roll for landets penningvasen:
 guldmynt finnas icke; guld kan ej direkt forvandlas till landets pengar,
 och landets pengar kunna ej heller direkt forvandlas till guld. Det fixa
 forhallandet till ett guldmyntfotslands pengar astadkommes och uppratt-
 halles darigenom, att landets centralbank enligt atagen forpliktelse siljer
 och kbper avistafordringar pa guldmyntfotslandet till standigt samma
 pris. For att kunna gora detta samt hos allmanheten vidmakthalla upp-
 fattningen att centralbanken allt framgent kan g6ra detta, maste central-
 banken halla ett erforderligt avistatillgodohavande i guldmyntfotslandet
 och inratta sin utlanings- och lanerantepolitik pa sadant satt, att be-
 rorda tillgodohavandes storlek blir av vederborlig stabilitet, trots det att
 avistafordringar pa guldmyntfotslandet saljas och kopas till fixt pris.
 Medlet f6r att uppratthalla berorda avistatillgodohavande vid erforderlig
 stabilitet far endast vara andringar av lanepolitiken, men icke ett varie-
 rande av priset pa avistafordringar pa guldmyntfotslandet; det ir ju detta
 systems egentliga uppgift och raison d'etre att halla detta pris oforandrat.
 Den erforderliga fonden av avistatillgodohavanden pa guldmyntfotslandet
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 DAVID DAVIDSON

 kan anskaffas utan att inverka pa realkapitalf6rdelningen mellan landet
 ifraga och utlandet, namligen genom upptagande i guldmyntfotslandet av
 ett lan pa lang tid; da de genom detta lan erhallna medlen ej skola
 dragas ur langivarlandet, utan hallas i formen av avistafordringar pa detta
 land, blir tydligen realkapitalets fbrdelning mellan de tva landerna ober6rd
 av denna transaktion.

 Inf6randet av detta myntfotssystems rena typ i ett land med silver-
 mynt eller oinl6sligt pappersmynt behover salunda icke alls ut6va nagon
 inverkan pa guldets varde. Landets penningvasen tar ej nagot guld i
 ansprak, och detsamma har ej nagot guld, som kan instromma i andra lan-
 ders penningvisen. Och icke heller f6ranleder detta system, att det
 guldmyntfotsland, vars penningar valts sasom norm, i foljd darav skulle
 behova 6ka sina ansprak pa varldens monetara guldforrad. I sin
 rena gestalt han dirfor detta system karakteriseras sasom >>guldmyntfot
 utan guld>.

 Emellertid upptrader detta system vanligen ej i denna rena typ,
 utan med inblandning av moment, som aro tagna fran den effektiva guld-
 myntfoten. Hittills ha dess blandtyper uppstatt pa det satt, att fonden
 av avistatillgodohavande pa guldmyntfotslandet till storre eller mindre
 del ersatts med guld sasom varande det lampligare medlet att hos all-
 manheten skapa den nodiga tilltron till det nya systemet. Men dessa
 blandtyper kunna aven tankas uppsta pa det satt, att lander med effek-
 tiv guldmyntfot overga till gold-exchange-standard utan att avskaffa alla
 de f6r guldmyntfoten karakteristiska momenten.

 I min uppsats ?Guldfragan> (denna argang sid. 38-47) erinrades
 om den verkliga beskaffenheten av sambandet mellan guldet och pen-
 ningens varde, och att detta samband ar olika allt efter som det ar fraga om
 penningvardet i alla guldmyntfotslander, sasom ett helt betraktade, eller
 om penningvardet i ett enda, ekonomiskt taget relativt litet land. Be-
 traffande det f6rra sambandet galler, att penningens varde ar i vasentlig
 grad normerande f6r guldets varde, pa grund darav att den mangd guld,
 som vid given genomsnittlig varuprisniva erfordras f6r en varuomsattning
 av viss storlek, varierar inom vida granser och att penningvasendet kan
 tankas organiserat pa sadant satt, att dessa granser bliva mycket vida.
 Betraffande ater ett litet land, ensamt f6t sig betraktat, galler daremot att
 guldets virde visentligen normerar dess penningvarde. Men da guldets
 varde i sin tur normeras av penningvardet i guldmyntfotslanderna sasom
 ett helt betraktade, ar det alltsa sistnamnda penningvarde som utan vi-
 dare blir den vasentliga normen f6r penningvardet i ett litet guldmynt-
 fotsland, sarskilt f6r sig betraktat. Varje f6rs6k fran ett sadant lands
 sida att driva en sjalvstandig penningpolitik ar d6mt att misslyckas, enar
 nyss angivna samband mellan de olika lindernas penningvarden ar en

 I 20
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 oundviklig foljd av sjalva guldmyntfotssystemet, som ej kan havas annat
 an i den man detta system sjalvt haves, sasom t. ex. skedde I9I6 i
 Sverige. Vid sadant f6rhallande vore det ju latt fdrklarligt, om de sma
 guldmyntfotslandernas centralbanker skulle f6rlora intresset f6r icke blott
 en sjalvstandig penningpolitik utan f6r all annan penningpolitik an den
 rent passiva att lata landets penningvarde bestammas av penningvardet i
 de stora guldmyntfotslanderna. Vissa tendenser till en dylik utveckling
 funnos f6re varldskriget,' men de hollos dock till en viss grad tillbaka av
 intresset f6r det egna penningvasendets oberoende, som kravde att landet
 skulle vara vasentligen rustat for att, om sa beh6vdes, 6verga till en
 sjalvstandig penningpolitik

 Om dessa ansatser fullf6ljdes och varldens penningvasen alltsa skulle
 gestalta sig sa, att endast en del st6rre lander hade effektiv guldmynt-
 fot, medan de ovriga tillampade en till namnda lander ansluten gold-ex-
 change-standard, skulle varlden ha ett penningsystem, som vore sardeles
 val lampat f6r att, trots guldmyntfoten, penningens varde skulle kunna
 goras icke blott oberoende av guldet utan ock beharskande guldets varde,
 i det att detta system erbjuder effektiva utvagar f6r att eliminera de med
 guldproduktionens forandringar forenade monetara verkningarna.

 Detta galler i synnerhet, nar guldproduktionen borjar avtaga. Denna
 f6randrings inverkan pa penningvardet elimineras da genom att, i samma
 man knappheten pa guld hotar tilltaga, dels den effektiva guldmyntfoten
 begransas till ett allt farre antal lander, dels det monetara guldet i lan-
 derna med gold-exchange-standard successive overfores till landerna med
 effektiv guldmyntfot, sa att pa detta satt guldets knapphet i de lander
 som fortfarande ha effektiv guldmyntfot kan hallas oforandrad. Utfores
 detta pa ett fullt rationellt satt, kan man helt och hallet eliminera guld-
 produktionsminskningens inverkan pa guldets varde utan att sadana medel
 som beskattning av guldkonsumtionen eller premiering av guldproduk-
 tionen behbva tillgripas.

 Vid en intradande betydande 6kning av guldproduktionen skulle
 atgarder i motsatt riktning tillgripas i man av behov: dels utvidgande av
 kretsen av lander med effektiv guldmyntfot, dels okning av monetara
 guldforradet i landerna med gold-exchange-standard. I detta fall ar ju
 anordningen f6renad med okade kostnader, i det en storre del av landernas
 tillgangar maste nedlaggas i guld. Har vore darf6r kanske erforderligt
 och lampligt att komplettera dessa atgarder med en viss begransning av
 guldproduktionen (t. ex. i form av en skatt pa denna).

 Tydligt ar att en dylik organisation av varldens penningvasen, aven
 om den strangt begransas till det omrade som det ar absolut n6dvandigt

 I Se ang. Sverige min uppsats )Riksbanken och bankteorien, i denna tidskrifts forsta
 argang (I899), sid. 417-25.
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 att indraga under organisationen, ej kan astadkommas och uppritthallas
 pa frivillighetens vig. Visserligen innefattar systemet ej upprittande af
 nagot internationellt mynt, utan i varje land skulle blott landets eget
 mynt ha gangbarhet och laglig betalningskraft. Men myntfoten och dess
 gestaltning i de olika linderna skulle vara en gemensam angelagenhet,
 som maste mer eller mindre tvangsvis regleras och i samband harmed
 star fordelningen af kostnaderna for penningvasendet pa de olika intres-
 serade landerna: systemets kirna, landerna eller landet med effektiv guld-
 myntfot, f6rorsakas ju betydliga kostnader, som komma alla lander i
 systemet till godo. Och om detta penningsystem en gang skulle upp-
 losas, maste ju en fdrdelning af det monetara guldet pa alla landerna ske
 och alltsa de allmanna principerna for denna f6rdelning vara pa f6rhand
 faststallda.

 Det ir mycket svart att i korthet ge en riktig karakteristik af de
 penningsystem som nu galla i de olika linderna, enar de alla befinna sig
 pa ett 6vergangsstadium utan att det i allmanhet kan f6rutses hurudant
 slutstadiet skall bliva.

 Sasom ett helt betraktade f6rete emellertid de olika landernas penning-
 vasen viss likhet med det nyss skildrade systemet, men ocksa visent-
 liga olikheter.

 Verklig effektiv guldmyntfot finnes, sa vitt jag har mig bekant, blott
 i ett land, Forenta Staterna. Ovriga lander, som fbre kriget hade effektiv
 guldmyntfot, ha nu oinl6sligt pappersmynt, men aro fortfarande i besitt-
 ning av betydliga monetara guldf6rrad, som f6r en del aro storre, f6r
 en del mindre an f6re kriget. Dessa guldforrad fa emellertid i allminhet
 ej fritt exporteras. I nagra lander kan guld ej fritt f6rvandlas till lan-
 dets mynt.

 Nagra av dessa lander kunna sagas faktiskt ha ett slags gold-ex-
 change-standard, nimligen pa sa satt, att deras penningpolitik synes ten-
 dera till uppratthallande av ett tamligen fixt vardef6rhallande till dollarn.

 I varldens penningvasen kan man salunda sirskilja foljande tre be-
 standsdelar;

 I) en karna med effektiv guldmyntfot. (Forenta Staterna).
 2) en del lander, som ha ett slags gold-exchange-standard i anslut-

 ning till dollarn (direkt eller indirekt).
 3) 6vriga lander, som ha oinl6sligt pappersmynt, men vilkas penning-

 vasens natur i 6vrigt ar obestambart f. n.
 De tva forsta bestandsdelarna bilda salunda tillsammans ett helt

 som f6reter viss likhet med det har ovan skildrade penningsystemet, i det

 122
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 att uppratthallandet av penningens varde vilar pa landet med effektiv
 guldmyntfot. Men det ir den olikheten, att denna uppgift uteslutande ar
 lagd pa sistnamnda land, vilket salunda harvid ej kan med sakerhet pa-
 rakna nagon positiv medverkan fran andra lander, ja icke ens ar tryggad
 mot att dessa andra lander driva en penningpolitik, som kan forsvara for
 detsamma att fylla berorda uppgift.

 Nu ar det tydligt, att Forenta Staterna, om det skall fasthalla vid
 sin nuvarande guldmyntfot, ej kan uppratthalla sitt penningvarde. Det
 maste ju da arligen mottaga och till dollars forvandla enligt nuvarande
 utmyntningsgrund hela varldens arsguldproduktion och kanske annu mer.
 I Economist for 7 maj uppges, att Fbrenta Staterna under de 9 mana-
 derna I juli 1920-31 mars 1921 emottagit ett guldimportbverskott av
 c:a 350 milj. dollar, vilket motsvarar hela 1920 ars guldproduktion.'
 Federal-reservbankernas sammanlagda guldkassa uppgick Io maj 1920 till
 1939 milj. doll. och 13 maj 1921 till 2,363 milj. doll., vilket betyder en
 6kning av 424 milj. doll. eller over 20% pa ett ar.

 Det ar alltsa stor fara f6r att, om intet atg6res, virlden gar emot
 en ny inflationsperiod av liknande karaktar, ehuru ej alls sa stark, som den
 som agde rum i b6rjan av kriget. Denna inflation skulle visserligen sa
 smaningom forsvagas genom dess inverkan pa guldproduktionen i min-
 skande riktning och pa guldkonsumtionen i 6kande riktning. Men dessa
 botemedel for stunden aro i sig skadliga, om man raknar med langre tid-
 rymder, i det att den hojning av penningvardet, som kommer att intrada
 da de 6vriga landerna aterga till effektiv guldmyntfot, blir sa mycket
 skarpare och skadligare. Vad som bbr efterstravas ar att redan nu fa
 ett stabilt penningvarde, som i framtiden endast mycket langsamt kan
 komma att andras. Men for detta mals vinnande ar det en n6dvandig
 forutsattning, att alla de lander, som det kunna, redan nu forena sig om
 aterstallande av guldmyntfoten pa en sa bred territoriell basis och med
 sadana anordningar i 6vrigt att vidare inflation kan f6rhindras.

 De i vart land pa detta omrade bestammande ha tydligen ej nagot
 sinne f6r detta. Sa lange guldets varde ej ar stabiliserat, vilja de halla
 sig alldeles passiva. Men de f6rbise, att aven passivitet ar av inflytande
 pa guldets varde. Mahanda skulle de t. o. m. garna se, att det bleve
 en liten ny inflation, betraffande vilken de kunde fritaga sig fran ansvar.

 I ett brev fran New York, inf6rt i Frankfurter Zeitung f6r den 25 maj (Abend-
 blatt), anges import6verskottet av guld fir tiden I jan.-20 april 1921 ha varit 245 milj. doll.
 (import 249 milj., export 4 milj.). Av importen kommo fran:

 Frankrike 84 milj. doll. Kina I I milj. doll.
 England 63 " Brit. Indien 9 ;
 Kanada 21 I " Holland 8 )

 Sverige 21 I16 andra linder 29 "

 10-21,80. Ekonomisk Tidskrift g92z. Hift. 4-5
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 124 DAVID DAVIDSON

 De borde dock aven rakna med den mojligheten, att F6renta staterna
 genom guldsparrning eller pa annat satt g6r sitt penningvarde alldeles
 oberoende av guldets varde. Darigenom skulle guldets varde i annu be-
 tydligt h6gre grad bli vaxlande och darigenom skulle den tidpunkt, da
 guldmyntfoten kunde bli aterstalld, skjutas fram betydligt i tiden. I
 vilken riktning den svenska penningens varde under en sa lang 6ver-
 gangstid skulle utveckla sig ar om6jligt att f6rutse, men sannolikast ar,
 att det skulle komma att betydligt f6rsamras.
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